MAGYAR REFORMATUS SZERETETSZOLGALAT ALAPITV ANY ALAPITO OKIRA TA
(a 2019. ev okt6ber h6 15. napon kelt modositasokkal egyseges szerkezetben)

1. BEVEZETO RENDELKEZESEK

A Szeretetszolgalat a korabbiakban, mint a Magyarorszagi Reformatus Egyhaz Szeretetszolgalati
Irodajanak adomanykoordinacios szolgalati aga mtikodott, a Zsinat Zs-86/2006 sz. dontese alapjan.
Tevekenysege eredmenyekent keriilt sor katasztr6fahelyzetbe jutott emberek segelyezesere, szocialisan
raszorulok tamogatasara, hataron innen es tid gyiilekezetetek, kozossegek, oktatasi, egeszsegiigyi es
szocialis intezmenyek segitesere.
Ezen tevekenysegek anyagi tamogatasa es kibovitese, professzionalizacios szintjenek emelese, a
karitativ celok anyagi es szervezeti bazisanak megteremtese, a szolgalat nemzetkozi kapcsolatainak
hathat6sabb apolasa erdekeben az alapit6 indokoltnak latja, hogy a Szeretetszolgalat a jovoben az
alapitotol elkuloniilt szervezeti formaban, mint onallo jogi szemelyisegu alapitvany mukodjon,
A Magyarorszagi Reformatus Egyhaz, mint alapit6 a tarsadalom szeles koreben jelentkezo igenyek
kielegitese erdekeben - erre a celra elkiilonitett vagyonnal - Alapitvanyt hoz letre.
Az Alapitvany a Fovarosi Birosag nyilvantartasba vetelevel jon letre, tevekenyseget a nyilvantartasba
vetelrol sz616hatarozat jogerore emelkedese napjan kezdheti meg.
Az Alapito az Alapiui Okiratot a Zs.-53/2017.11.22. es a 130477/2019. szamu hatdrozata enelmeben
modositja, is egyseges szerkezetbe foglalja az aldbbiak szerint:
(A modositott reszeket kivastagitott, dolt betiitipussal jeloljuk)
2. AZ ALAPITO
A Magyarorszagi Reformatus Egyhaz (szekhely: 1146 Budapest, Abony i u.21.)
3. AZ ALAPITV ANY NEVE
Magyar Reformatus Szeretetszolgalat Alapitvany (Roviditett megnevezes: MRSZ Alapitvany)
Az Alapitvany hatarozatlan idotartamra jott letre, es kozhasznu szervezetkent tevekenykedik.
Az Alapitvany log6ja: egyseges zold szinu, rajzolatan a foldgomb osztott felso resze, rajta
zaszl6sbarany, alatta felirat: "Magyar Reformatus Szeretetszolgalat"
4. AZ ALAPITV ANy SZEKHEL YE is TELEPHELYEI
Az Alapitvany szekhelye:

1146 Budapest, Hungaria krt. 200.

Fiok telephelyek: 4029 Debrecen, Leany utca 2.
4800 Vasarosnameny, Kossuth ut 41.
36000zd, Jozsej Attila utca 25/A.
4211 Ebes Hrsz. 625/31.
4935 Gelines, Kossuth Lajos ut 20.
7632 Pecs, Tildy Zoltan utca 12.
8226 Alsoors, Hrsz. 7.

6600 Szentes, Jokai utca 71.
2

"

5720 Sarkad, Vasilt utca 17.
3555 Harsdny, Kossuth ilt 47.
3400 Mezlfkovesd, Varga Pal ilt 5.
1078 Budapest, Marek Jozsef utca 35.
1107 Budapest, Belenyes utca 9.
3977 Zemplenagdrd, Flf utca 31.
3600 Ozd, Pdzmdny ilt 3.
3974 Riese, Rdkoczl Ferenc utca 59.
3768 Bodvalenke, Szabadsdg ilt 40.
3987 Bodroghalom, Szabadsdg ilt 60.
5. AZ ALAPiTV ANY CELJA
Az alapitvany altalanos celja, hogy a raszorulo emberek megsegitesere iranyulo szolgalatokat segitse,
fejlessze es osztonozze az adomanykoordinaciot, tovabba hogy tarsadalom fele meg hangsulyosabban
iizenje: a Reformatus Egyhaz a cselekvo hit egyhaza,
Az MRSZ celul tiizi ki az elesettek, a nelkillozok, a szenvedok, a maganyosok, az arvak, az ozvegyek, az
ehezok, az erotlenek, az uldozottek, a betegek, a fogyatekkal elok, a szenvedelybetegek, a
pszichiatriai betegek, katasztrofak aldozatainak es hozzatartozoiknak segiteset es tamogatasat.
Ezen celok megvalosulasa erdekeben:
az MRSZ Alapitvany penzbeli es termeszetbeni adomanyokat gyiijt a raszorulok megsegitesere,
Ennek
erdekeben
akciokat,
kampanyokat
szervez
a
segitsegre
szorulo
emberek, csoportok tamogatasara, es gondoskodik arrol, hogy az osszegyiilt adomanyok a
raszorulokhoz megerkezzenek,

Az MRSZ Alapitvany az adomanygyiijtestes a raszoruloksegitesetes tamogatasatMagyarorszagon
es kiilfoldon egyarant celjanak tekinti. Az MRSZ kiemelt figyelemrnel kiseri a hataron tuli
magyarsagszamara vegzett szolgalatilehetosegeket.
Az MRSZ Alapitvany fontosnak tartja, hogy a karpat-medencei reformatus egyhaztestek
egyiittmiik6desevel egy egymasra figyelo testveri kapcsolat j6jj6n letre, amely segitseget es
tamogatast nyiIjt, ha barmely tagja szenved vagy nelkiil6z.
Az MRSZ Alapitvany a raszorul6k segitesenek erdekeben 6nkenteseket toboroz, es szamukra
segito szolgalatokban t6rteno reszvetelt szervez. Tevekenysege soran a szociaIis
foglalkoztatas kiil6nb6zo formait is igenybe veszi.
Az MRSZ Alapitvany celjai elerese erdekeben egyiittmiik6dik a magyarorszagi, kiilf6ldi es
nemzetk6zi segelyszervezetekkel, civil szervezetekkel, valamint k6zponti es helyi kormanyzati
szervekkel.

Az Alapitvany az alabbi k6zhasznu tevekenysegeket vegzi:
1.

Az Egeszsegmegorzes, betegsegrnegelozes, gy6gyit6-, egeszsegiigyi rehabilitaci6s tevekenyseg,
mint k6zhasznu tevekenyseg keretein beliil az alapitvany a magyarorszagi, karpataljai es erdelyi
kritikus allapotban levo betegek magyarorszagi gy6gyittatasara gyiijt anyagi tamogatast. Az
Alapitvany orvoscsoportot miik6dtet. Az 0 segitsegiikkel az Alapitvany olyan beteg emberek
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szamara nyujt egeszsegugyi ellatast, akik nem tudjak finanszirozni orvosi kezeleseiket. Segitseget
nyujtanak a hajlektalanok orvosi ellatasaban, az ellatorendszerhez torteno eljuttatasaban, a
betegsegmegelozo sziiresekben. Az orvoscsoport tovabba reszt vesz a katasztrofak aldozatainak
segiteseben, ellatasaban.
Az alapitvany kozhasznu tevekenyseget az alabbi kozfeladatokhoz kapcsolodoan vegzi:
Az egyen egeszsegugyi ellatashoz valo joga gyakorlasahoz
az egeszsegugyi

ellatorendszer megfelelo mennyisegu, minosegii, eloszlasu, osszetetelu es
hatekonysagu mukodese altalanos (szervezesi, intezmenyi, oktatasi, kutatasi)
felteteleinek megteremtese, mukodtetesenek biztositasa. (Az egeszsegugyrol szolo
1997. evi CLIV. torveny 141. § (2) bek. (a) pont alapjan allami kozfeladat)
az egeszsegfejlesztes
alapveto felteteleinek
biztositasa
(Magyarorszag
helyi
onkormanyzatairol szolo 2011. evi CLXXXIX. torveny 13. § (1) bek. 4. pont,
onkormanyzati kozfeladat)

II.

Szocialis tevekenyseg, csaladsegites, idoskoruak gondozasa, mint kozhasznu tevekenyseg keretein
beliil az alapitvany adomanygyujtest szervez a raszorulo csaladok megsegitesere, az orszag tobb
nagyvarosaban adomanygyujto pontokat letesitett, ahol fogadja a segito szandeku emberek
felajanlasait, es megszervezi a beerkezett adomanyok szetosztasat.
A nyugdijas, szereny koriilmenyek kozott elo szemelyeket szamara tamogatast nylijt, ennek
kereteben elelmiszercsomagokat
oszt szet, tovabba megad minden olyan termeszetbeni
segitsegnylijtast, amit az alapitvany onkentesei el tudnak vegezni.
Az alapitvany k6zhasznu tevekenyseget az alabbi kozfeladatokhoz kapcso16d6an vegzi:
A szocialis ellatas felteteleinek biztositasa (A szocialis igazgatasr6l es a szocialis
ellatasokr6l sz6l6 1993. evi III. torveny 2. §, allami es onkormanyzati k6zfeladat)
szocialis, gyermekj6leti szolgaltatasok es ellatasok biztositasa (Magyarorszag helyi
6nkormanyzatair6l sz6l6 2011. evi CLXXXIX. torveny 13. § (1) bek. 8. pont,
6nkormanyzati kozfeladat)

III.

A k6zrend vedelme, mentes, katasztr6fa-elharitas, ar- es belvizvedelem ellatasahoz kapcso16d6
kozhasznu tevekenyseg keretein beliil az Alapitvany segiti a katasztrMakra torteno felkesziilest, a
katasztrMak elleni vedekezest tovabba reszt vesz a helyreallitasban, es az ujjaepites feladataiban.
Az alapitvany krizistanfolyamokat szervez, a katasztrMahelyzetbe keriilt szemelyek szamara az
alapitvany segitoi pszicho16giai tanacsadast nylijtanak. Az alapitvany keretein beliil miik6do orvoscsoport reszt vesz a helyszini mentesben es a seriiltek ellatasaban. Az alapitvany penzbeli es
termeszetbeni adomanyokat gyiijt, es kozremiikodik az adomanyoknak a raszorultak reszere torteno
elszallitasaban es szetosztasaban.
Az alapitvany k6zhasznu tevekenyseget az alabbi kozfeladatokhoz kapcso16d6an vegzi:
A katasztrMavedelem, a vedekezes egyseges iranyitasa (A katasztr6favedelemrol es a
hozza kapcso16d6 egyes torvenyek m6dositasar6l sz6l6 2011. evi CXXVIII. torveny 1.
§, ( 1) bekezdes, allami k6zfeladat)

IV.

A Gyermek- es ifjusagvedelem kozhasznu tevekenysegen bellil az alapitvany kiemelt celkent kezeli
a hatranyos helyzetii, szereny anyagi koriilmenyek kozotl elo gyermekek megsegiteset. Ennek
erdekeben a raszoru16 gyermekek reszere adomanyokat gyiijt, tamogatja a tehetseges fiatalok
tanulmanyait.
Az alapitvany tevekenysege elosegiti a gyermekek csaladban torteno nevelkedeset, tamogatast
nylijt olyan gyermekhazak reszere, ahol megtanitjak a fiatal edesanyakat a gyermekneveles es
gondozas legalapvetobb elemeire.
Az alapitvany kozhasznu tevekenyseget az alabbi kozfeladatokhoz kapcso16d6an vegzi:
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A gyermekvedelmi rendszer miikodtetese (A gyermekek vedelmerol es a gyamugyi
igazgatasrol sz616 1997. evi XXXI. torveny 14. § (3) bekezdese alapjan allami es
onkormanyzati kozfeladat)

V.

Neveles es oktatas, kepessegfejlesztes, ismeretterjesztes kozhasznu tevekenysegen beliil az
alapitvany tamogatja a tehetseges, de szereny anyagi korulmenyek kozott elo diakok tanulmanyait,
anyagi tamogatast gyiijt a hazai, erdelyi, karpataljai es felvideki oktatasi Intezmenyekben
tehetseges, de szegeny tanulok osztondijara.

tanulo

Hatranyos helyzetii tersegekben elO koznevelesi intezmenyekben tanul6 diakok, fiatalok tanulmanyi
felzarkozasa, es sikeres munkaeropiaci integracioja erdekeben mentor szolgaltatas szervezese,
amely kiterjed mind szocialis eletvezetesi mentalhigienes pedagogiai, digitalis kompetencia es
palyaorientacio teniletere is.

Az alapitvany kozhasznu tevekenyseget az alabbi kozfeladatokhoz kapcso16d6an vegzi:
Az Alaptorvenyben foglalt ingyenes es kotelezo alapfoku ingyenes es mindenki
szamara hozzaferheto kozepfoku neveles-oktatashoz valo jog biztositasa (A nemzeti
koznevelesrol sz616 2011.evi CXC. torveny 2. § (1) bekezdese alapjan allami
kozfeladat)

Helyi iinkormdnyzatokkal. a telepideseken miikodif reformdtus egyhdzkozsegekkel is
intezmenyekkel egyiittmiikodesben az MRSZ celja a hdtrdnyos helyzetii lakosstig
Jelztirkoztisa erdekeben, reszere kulturtilis szolgtiltattis, kiilonosen a nyi/vtinos
konyvttiri elltittis biztosittisa; jilmszinhtiz, elifado-miiveszeti szervezet ttimogattisa, a
kulturtilis orokseg helyi vedelme; a helyi kozmiivelifdisi tevekenyseg ttimogattisa a
2011. evi CLXXXIX. torveny 13 §. 7. pontja alapjtin.

VL

Rehahilitticios Joglalkoztattis, mint kozhasznu tevekenyseg keretein heWI, htitrtinyos helyzetii
ttirsadalmi csoportok eselyegyenlifsegenek elifsegitese, munkaerifpiacon htitrtinyos helyzetii
retegek kepzisenek esJoglalkoztattistinak elifsegitise, ehhez kapcsolOdorehabilitticios tanticsadoi
is rehabilitticios men tori szolgtiltattisok hiztosittisa, segitif szolgtiltattisok biztosittisa, a megmaradt
keszsegek hasznosittisa es Jejlesztise a nyilt munkaerifpiaci ervenyesiites erdekeben,
ajtindekttirgyak es kezmiives termekek keszitese, valamint igeny eseten azok adomtinyoztisa is
titadtisa ceges partnerek sztimtira a Jogyatikos szemelyek jogairol es eselyegyenlifsegiik
biztosittistirol szolO1998. evi XXVL torveny 2.§ (5) hekezdese, valamint a 16. §-a alapjtin.
Az alapitvtiny kozhasznu tevekenyseget az altihbi koifeladatokhoz kapcsolOdoan vegzi:
A megvtiltozott munkakepessegii munkavtillalOk egyseges keretrendszer szerinti
Joglalkoztattisa a megvtiltozott munkakepessegii munkavtillalokat Joglalkoztato munktiltatok
akkreditticiojtirol, valamint a megvtiltozott munkakepessegii munkavtillalOk Joglalkoztattistihoz
nyujthato koltsegvetesi ttimogattisokrol szolO32712012.(XI.I6.) Korm. rendelet 2.§ (I) hekezdise,
a 11.§ (2) bekezdise, valamint a 17.§-a alapjtin.
A megvtiltozott munkakepessegii munkavtillalOk elltittisainak es szolgtiltattisainak
biztosittisa a megvtiltozott munkakepessegii szemelyek elltittisaival kapcsolatos eljtirtisi
szabtilyokrol szolO32712011 (XIL2.) Korm. rendelet 19.§ (4) hekezdise alapjtin.

VIL

Munkaerifpiaci szolgtiltattis kozhasznu tevekenysegen helii.!az MRSZ az altibbi tevekenysegeket
vegzi a munkaerifpiaci szolgtiltattisokrol,valamint az azokhoz kapcsolOdoannyujthato ttimogattisokrol
szolO3012000. (IX. 15.) GM rendelet I.§ c}pontja, 8. §is 9. §-ok alapjtin:
- elifsegiti a munkaerif-piacon az egyenlif btintismod ervenyesiiliset, a szegregticio megelifzeset,
- osszehangolja es ttimogatjtik a munkaerif-piac keresleti is kintilati oldaltit a munktiltatoi
elvtirtisok osszeJoglaltistival es munkavtillalOi keszsegek Jejlesztesevel,
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- eldmozditja a vdllalatok tdrsadalmi feieldssegvdllaldsdt,
dtmenetek munkavdllaloi oldalrol torteno kezelesenek tdmogatdsdt,
adaptdcios keszsegek kialakitdsdt,

- eldsegiti a munkaerii-piaci

-flatalokat keszit fel a munkaerd-piacra torteno belepesre.

VIIL

A kozfoglalkozuuds terideten az MRSZ az aldbbi kozfeladatokat latja el:
- kdzfoglalkoztatds

- a kozfoglalkoziatdsrol

es a kozfoglalkozuudshoz

kapcsolodo, valamint egyeb

torvenyek modositdsdrol szolOa 2011. evi CVL torveny -1§ (2) bekezdese enelmeben,
-foglalkoztauis eldsegitese - afoglalkoztatds elosegitesero1es a munkanelkilliek ellatasarol szolO
1991. evi IV. tiirveny - 8.§ (4) bekezdese ertelmeben.

Az alapitvtiny, celjdval osszhangban, vdllalkozdsi tevekenyseget jolytathat olyan modon, hogy azzal,
kozhasznu tevekenysegeit tdmogatja, illetve a vtillalkozdsi tevekenyseg pozitiv eredmenyet kiizhasznt:
celokra, illetve kozhasznu tevekenysege infrastrukturdjdnak fejlesztesere forditja.
6. AZ ALAPiTV ANY VAGYONA
Az Alapitvany indul6 vagyona 10.000.000.- Ft. / azaz tizmilli6 forint /
Az. alapit6 a fenti osszeget jelen okirat alairasat koveto 15 napon beliil vallalja az alapitvany nevere
megnyitand6 szamlara befizetni.
Az alapito ugy rendelkezik, hogy az alapitvany vagyonabol mind a tokeosszeg, mind a kamatok
felhasznalhatoak.

Az alapitvany vagyonat a kurat6rium kezeli. A kurat6rium a vagyon felhasznalasarol egyszerii
szotobbseggel meghozott hatarozattal jogosult donteni - ez al61kivetelt kepeznek az alapit6 okiratban
meghatarozott olyan dontesek, amelyek ervenyessegehez min6sitett tobbseget imak e16.
Az alapitvany vagyonab61vagyoni szolgaltatas annak a szemelynek, csoportnak, tamogatott retegnek
nylijthat6, akit a kurat6rium hatarozataban megjelol. A tamogatasok odaitelese tortenhet a kurat6rium
kezdemenyezese alapjan, egyeni vagy kozossegi kerelmekre, illetve a kuratorium altaI kiirt piilyazatok
utjan.
A kurat6rium az alapitvanyi celok hatekony megvalositasara, a kuratorium donteseinek vegrehajtasara
munkaszervezetet hozhat letre melynek miikodese szervezeti es mlikodesi szabalyzatban rendezi.
7. CSATLAKozAs

AZ ALAPiTV ANYHOZ

Az Alapitvany nyitott, ahhoz barmely belfoldi, vagy kiilfoldi termeszetes, vagy jogi szemely szabadon
csatlakozhat, ha az Alapitvany celjaval egyetert es ezen alapit6 okirat tartalmat elfogadja.
A csatlakozas tortenhet ugy is, hogy a csatlakozo penzt fizet be az alapitvany szamlajara, de tortenhet a
tamogatas dologi adomany formajaban is. Amennyiben a dologi adomany, vagy ajandek kozvetleniil az
alapitvanyi celokhoz nem hasznalhato fel, ugy azt a kuratorium hatarozata szerint ertekesiteni kell, es
ennek erteke gyarapitja az alapitvany vagyonat.
A csatlakozas alapitoi jogokkal nem jar.
Amennyiben az adomanyoz6 feltetelt szab, ugy annak elfogadasar61a kurat6rium dont.
8. AZ ALAPiTV ANy KEZELESE
Az alapitvany legfobb szerve a Kuratorium, melynek tagjait az alapitOjeloli ki.
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Az alapitvdny celjaival is miikodisivel kapcsolatos munkdert a munkdt vigziJ kuratoriumi tagot az
alapitvdny vagyonabOla Kuratorium erre vonatkozo hatdrozata szerinti dijaziis illeti meg.
Az alapit6 az Alapitvany kezelesevel S tagu Kurat6riumot (kezeloszervet) biz meg. Az elso kurat6rium
tagjainak megbizasi ideje a nyilvantartasba vetel jogerore emelkedesenek napjatol szamitott 2 ev, ezt
kovetoen pedig 6 ev,
A Kurat6rium az alapitvany iigyvezeto szerve, a kurat6rium tagjai az alapitvany vezeto tisztsegviseloi.
A vezeto tisztsegviselokkel szembeni kovetelmenyekre es kizaro okokra a Ptk. 3:22. § -ban foglaltakat
kell alkalmazni.

Az Alapitvdny kedvezmenyezettje is annak kozeli hozzdtartozoja nem lehet a kuratorium tagja.
Az alapitOes kozeli hozzdtratozoi nem lehetnek tobbsegben a kuratoriumban.
Az alapit6 fenntartja maganak a kurat6rium elnokenek kijelolesi jogat.
A Kurat6rium tagjai:
Dr. Kalman Csaba (8226 Alsoors, Templom utca 14.)
Kiss Peter (3778 Varb6, D6zsa Gyorgy ut 1.)
Olah Istvan (4031 Debrecen, Gyepiisor 59.)
Veres Sandor (1031 Budapest, Lopormalom utca 9. 1I4A.)
Szalai Laszlo (4900 Fehergyarmat, Knidy u. 29.)
A Kurat6rium elnoke: Olah Istvan (4031 Debrecen, Gyepiisor 59.)
A kurat6rium titkara: Veres Sandor (1031 Budapest, Lopormalom u. 9.)
A kurat6rium tagjai megbizatasukat 2016. ev november ho 29. napt6l 2022. ev december h6 3l. napig
latjak el.
A kurat6riumi tagsag megsziinik a hatarozott ido lejartaval, a tagok halalaval, a vezeto tiszsegviselo

cselekvokepessegenek a tevekenysege ellatasahoz sziikseges korben torteno korlatozasaval,
lemondasaval tovabba
bekovetkeztevel,

a vezeto tisztsegviselovel

szembeni

kizaro vagy osszeferhetetlensegi

ok

A kurat6rium tagjat megbizatasanak lejarta elott az alapitvanyi cel megva16sitasanak kozvetlen
veszelyeztetese eseten az alapit6 visszahivhatja. A visszahivast az alapit6 koteles megindokolni es a
kurat6riumi taggal szemelyes atvetel utjan vagy ajanlott tertivevenyes postai kiildemenykent kozolni. A
kurat6riumi tagsag a visszahivas kezbesitesetol szamitott 15. napon sziinik meg.
A Kurat6rium iiles tartasa nelkiil is jogosult hatarozathozatalra. A Kurat6rium elnoke a tagok reszere a
hatarozattervezet megkiildesevel kezdemenyezi a hatarozathozatalt. A tagok a hatarozat kezhezveteletol
szamitott nyolc napon beliil kiildik meg szavazatukat a Kurat6rium elnoke reszere. Az iiles tartasa
nelkiili donteshozatalra egyebekben a Ptk. szabalyai az iranyad6k.
A kurat6riumi tagsag megszunese eseten az alapit6 jogosult az uj kurat6riumi tagokat kijelolni.
A kozhasznu szervezet megsziineset koveto harom evig nem lehet mas kozhasznu szervezet vezeto
tisztsegviseloje az a szemely, aki korabban olyan kozhasznu szervezet vezeto tisztsegviseloje volt annak megsziineset megelOzo ket evben legalabb egy evig -,
a) amely jogut6d nelkiil szunt meg ugy, hogy az allami ad6- es vamhat6sagnal nyilvantartott ad6es vamtartozasat nem egyenlitette ki,
b) amellyel szemben az MIami ad6- es vamhat6sag jelentos osszegu ad6hianyt tart fel,
c) amellyel szemben az allami ad6- es vamhat6sag iizletlezaras intezkedest alkalmazott, vagy
iizletlezarast helyettesito birsagot szabott ki,
d) amelynek ad6szamat az allami ad6- es vamhat6sag az ad6zas rendjerol sz616 torveny szerint
felfiiggesztette vagy torolte.
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A vezeto tisztsegviselo, illetve az ennek jelolt szemely koteles valamennyi erintett kozhasznu
szervezetet elozetesen tajekoztatni arrol, hogy ilyen tisztseget egyidejiileg mas kozhasznu szervezetnel
is betolt,
A kuratorium tagjai ezen tisztseg ellatasat kiilon nyilatkozatban vallaltak, es nyilatkoztak arrol, hogy
vehik szemben torvenyi osszeferhetetlensegi ok nem all fenn. A kuratorium tagjai az alapitoval
szervezeti kapcsolatban nem allnak, a Zsinatnak, zsinati bizottsagnak, vagy Zsinatnak alarendelt
szervezetnek, intezmenynek nem tagjai, nem alkalmazottai.
A kuratorium kepviseletere az elnok, illetve akadalyoztatasa eseten a titkar onallo alairassal jogosult. A
munkaviszony letesitesevel es megsziintetesevel kapcsolatos munkaltatoi jogokat a kuratorium elnoke
gyakorolja. Az egyeb munkaltatoi reszjogositvanyokat az elnok a munkaszervezetben meghatarozott
vezetoknek az szmsz-ben meghatarozott medon atadhatja.
A bankszamla feletti rendelkezesi jogosultsag:
az elnok a titkarral egyiitt, vagy
az elnok akadalyoztatasa eseten a titkar barmely masik kuratoriumi taggal egyiittes
alairassal,
a titkar akadalyoztatasa eseten az elnok barmely masik kuratoriumi taggal egyiittes
alairassal jogosult.
A bankszamla feletti rendelkezesre a kuratorium az elnok mellett a munkaszervezet vezetojet is
kijelolheti,

A Kuratorium feladata isfeleldssegi kore:
Az iigyvezetlf kinevezese (az iigyvezetlffeletti munkdltatoi jogokat a kuratoriumi elnok
gyakorolja),
Az eves szakmai programterv jovtihagytisa,
Az eves koltsegvetes jovtihagytisa,
Az eves besztimoLOjovtihagytisa,
A kozhasznustigi melleklet jovtihagytisa,
Az adomtinygyiijtesi, segelyezesi, ill. a szolgtilatstrukturtira vonatkozo strategia
jovtihagytisa,
Dontes
a koltsegvetesben
elfogadott rendes gazdtilkodtis koren kiviili,
5.000.000 Ft-ot meghalado kotelezettsegvtillaltisokrol,
Az alapitvtiny banksztimltii felett rendelkezlf szemelyek kijelOiese.
A kuratorium ezen hatarozatokat a kuratorium tagjai csak szemelyes jelenlettel megtartott kuratoriumi
iilesen hozhatjak meg.
A kuratorium hataskorebe tartozo egyeb iigyekben a kuratorium tagjai emailen vagy faxon is
megkiildhetik velemenyiiket.

Az iigyvezetlffeladata esfelellfssegi kore:
Az iigyvezetlf ontilloan kepviseli az alapitvtinyt mtis szemelyekkel szemben.
Gyakorolja a munktiltatoi jogokat.
Utalvtinyoz.
Elkesziti esfolyamatosan karbantartja az Alapitvtiny Szervezeti es Miikodesi Szabtilyzattit.
Gondoskodik a szervezet miikodesehez sziikseges egyeb belslf szabtilyzatok
elkeszitteteserlfl es betartattistirol.
Miikodteti az alapitvtinyt is meghozza az ehhez sziikseges operativ donteseket. Az
iigyvezetlf 5.000.000 Ft-ig ontilloan dont, ezen osszeg feletti kotelezettsegvtillaltisokkal
kapcsolatosan koteles a KuratOriumjovtihagytistit kerni.
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Gondoskodik a: eves szakmai programterv es az eves koltsegvetes elkesziteserlfl es azok
Kuratorium dltali engedelyeztetesero1.
Az alapitvdny eves beszdmolojdt is kozhasznusdgi kiegiszitlf mellekletet a kuratorium ele
terjeszti.
Rendszeresen beszdmol az Alapitvdny miikodeserlfl a Kuratoriumnak a Kuratorium alta!

igenyett gyakorisdggal.
9. A KURATORIUM MUKODESE
A kurat6rium sziikseg szerint, de legalabb evente ketszer iilesezik. Az ulesek osszehivasarol a
kurat6rium elnoke koteles gondoskodni. Barmely kurat6riumi tag kerheti kurat6riumi tiles osszehivasat
a eel es az ok megjelolesevel, Ilyen kerelem eseten a kurat6rium elnoke koteles a kerelem beerkezesetol
szamitott nyolc napon beliil intezkedni az ules osszehivasarol. Ha ennek a kotelezettsegenek a
kurat6rium elnoke nem tesz eleget, a kurat6rium uleset a kerelmet eloterjeszto tag is osszehivhatja.
A kurat6rium osszehivasara vonatkoz6 meghivot az tiles hatamapja elott legalabb 8 nappal ki ken
kiildeni. A meghivoban kozolni kell, az alapitvany nevet es szekhelyet, az tiles idejenek es helyszinenek
megjeloleset es az tiles napirendjet is.
A kurat6riumi tiles hatarozatkepes, ha azon a leadhat6 szavazatok tobb, mint felet kepviselo szavazasra
jogosult reszt vesz. A hatarozatkepesseget minden hatarozathozatalnal vizsgalni kell. Amennyiben az
tiles nem hatarozatkepes, ugy azt megtartani nem lehet. A szavazas soran minden tagnak egy szavazata
van.
A Magyarorszagi Reformatus Egyhaz Szeretetszolgalati irodajanak vezetoje es a Zsinat Diak6niai es
Egeszsegiigyi Bizottsaganak tagjai a kurat6rium iilesein tanaeskozasijoggal vesznek reszt, a hatarozatok
hozatalaban, az alapitvany kezeleseben azonban nem vehetnek reszt.
A kurat6rium iilesei nyilvanosak.
A kurat6rium hatarozatait altalaban egyszerii sz6tobbsegi hatarozattal hozza. Az egyszerii sz6tobbsegi
hatarozat al61kivetelt kepez, ha a minositett tobbsegii szavazast jogszabaly, vagy az alapit6 okirat irja
elo.
A kurat6rium hatarozatait nyilt szavazassal hozza meg, kivetelt kepeznek ez al61szemelyi kerdesekben
val6 dontesek, valamint azon esetek, amelyekben a titkos szavazast - szemelyisegi jogokra tekintettel kurat6rium iilesein jelenlevo tagok legalabb 1/3-a keri.
A donteshoz6 szerv, valamint az iigyvezeto szerv hatarozathozatalaban nem vehet reszt az a szemely,
aki vagy akinek kozeli hozzatartoz6ja a hatarozat alapjan kotelezettseg vagy felelosseg al61mentesiil,
vagy b:irmilyen mas elonyben reszesiil, illetve a megkotendo jogiigyletben egyebkent erdekelt.
Nem minosiil elonynek az alapitvany eel szerinti juttatasai kereteben a barki altaI megkotes nelkiil
igenybe veheto nem penzbeli szolgaltatas.
A kurat6rium iileseirol jegyzokonyvet ken vezetni es a hozott hatarozatokat kiilon konyvben ken
nyilvantartani. A hatarozatok konyveb61ki kell deriilnie a dontes tartalmanak, idopontjanak, hatalyanak,
illetve a dontest tamogat6k es ellenzok szamaranyanak. Nyilt szavazas eseten fel kell tiintetni a
szavazasban reszt vevok szemelyet is. A kurat6rium ezen hatarozatokr61 vezetett nyilvantartasa
nyilvanos, az barki altaI megtekintheto. A hatarozatok konyvet, valamint az alapitvany gazdalkodasaval,
miikodesevel kapesolatos iigyiratokat az alapitvany szekhelyen kell orizni. Ezen nyilvantartasr61 a
kurat6rium elnoke koteles gondoskodni.
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A kuratorium elnoke koteles gondoskodni arrol, hogy akire nezve a hatarozat rendelkezest tartalmaz, az
a hatarozatot 15 napon beliil irasban is megkapja.
A kuratorium elnoke koteles gondoskodni arrol is, hogy a szervezet eves beszamoloja a naptari evet
kdveto ev aprilis 15-ig elkesziiljon es azt a kuratorium majus l-ig megtargyalja, A beszamolo
megtargyalasara vonatkozo kuratoriumi tiles meghivojahoz az irasos beszamolot is mellekelni kell, A
beszamolot a kuratorium jelenlevo tagjai 2/3-os minositett tobbsegii szavazattal fogadjak el.
Az elfogadott eves beszamolot a kuratorium titkara koteles tajekoztatasul megkiildeni az alapitonak,
Koteles tovabbi minden olyan koriilmenyrol a Zsinat Elnokseget ertesiteni, mely alapitoi intezkedest
tesz sziiksegesse. (pl. kuratoriumi tag lemondasa, felugyelo bizottsag alapitasanak sziiksegessege.)

10. AZ ALAPiTV ANy GAznALKOnAsA

ES FELELOSSEGI SZABALYOK

Az alapitvany onallo jogi szemely es a ra vonatkozo hatalyos torvenyek es rendeletek szerint
gazdalkodik. Az Alapitvany gazdalkodasa soran koteles betartani a kozhasznu szervezetre vonatkozo
torvenyi eloirasokat.
Civil szervezettel, allami, kozigazgatasi, koltsegvetesi szerv kozszolgaltatasi szerzodest kizarolag akkor
kothet, ha a civil szervezet kozhasznu jogallasu.
Nem minosul kozszolgaltatasi szerzodesnek a feladat finanszirozasat szolgalo tamogatas, ha a tamogatas
nyujtasanak minden feltetelet jogszabily hatarozza meg, es a tamogatasi dontes meghozatala soran a
donteshoz6nak merlegelesi joga nines. Nem minosiil merlegelesi jognak, ha a donteshoz6 a
jogszabilyban meghatarozott tamogatasi keret kimeriileseig a tamogatas odaiteIesere vonatkozo, a
jogszabalyi felteteleknek megfelelo kerelmeket beerkezesi sorrendben teljesiti.

11. KOZHASZNUSAGI SZABALYOK
Az Alapitvany a 2011. evi CLXXV. torveny alapjan vegzi kozhasznu tevekenyseget igy birki szamara
nyitott, nem zarja ki, hogy birki reszesiilhessen kozhasznu szolgaltatasaib61 rendezvenyein reszt
vegyen.
Az Alapitvany kotelezi magi!, hogy kozvetlen politikai tevekenyseget nem folytat, szervezete partoktol
fiiggetlen, azoknak tamogatast nem nyiljt.
Az Alapitvany kotelezettseget vallal arra, hogy esetleges vallalkozasi tevekenyseget csak kozhasznu
vagy a letesito okiratban meghatarozott alapcel szerinti tevekenyseg megvalositasat nem veszelyeztetve
vegez, es gazdalkodasa soran elert eredmenyet nem osztja fel, hanem azt a letesito okiratban
meghatarozott kozhasznu tevekenysegekre forditja. A vallalkozasi tevekenyseg megkezdeserol es
m6djar61 a kurat6rium egyhangu szavazattal jogosult donteni.
Alapitvany nem lehet korlatlan felelossegii tagja mas jogalanynak, nem letesithet alapitvanyt es nem
csatlakozhat alapitvanyhoz.
Az Alapitvany kotelezi magat arra, hogy tevekenysege soran megfelel az egyesiilesi jogr61, a kozhasznu
jogallasr61, valamint a civil szervezetek miikodeserol es tamogatasarol szolo 2011. evi CLXXV.
torvenyben foglalt nyilvantartasi es beszamolasi szabilyokr61 szol6 rendelkezeseknek.
Ennek megfele16en az Alapitvany az eves beszamolo jovahagyasaval egyidejiileg koteles kozhasznusagi
mellekletet kesziteni, a kozhasznusagi mellekletet a kuratorium fogadja el legalabb 2/3-ad aranyil
tobbsegi szavazattai. Az Alapitvany eves kozhasznusagi melleklete nyilvanos, abba birki betekinthet,
illetoleg sajat koltsegere arr61 masolatot keszithet.
A szervezet beszamol6ja es a kozhasznusagi melleklet tartalmara az egyesiilesi jogr61, a kozhasznu
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jogallasrol, vaiamint a civil szervezetek miikodeserol es tamogatasarol sz6I6 2011. evi CLXXV. torveny
29. § (2) (6) es (7) bekezdeseben eloirtakat kell alkalmazni.
A Kurat6rium elnoke koteles gondoskodni a vezeto szerv donteseinek, tovabba az Alapitvany
mukodesenek, szolgaltatasai igenybevetele modjanak, az Alapitvany eves beszamolojanak
es
kozhasznusagi mellekletenek nyilvanossagra hozasarol, koteles tovabba gondoskodni arr61, hogy az
barki szamara hozzaferhetove valjon, Erre tekintettei a vezeto szerv donteseit, tovabba az Alapitvany
rmikodesevel es szolgaltatasaival kapcsolatos vaiamennyi felhivast es kozlest, az eves beszamolot es
kozhasznusagi mellekletet az Alapitvany sajat honlapjan (www.jobbadni.hu) kozze kell tenni.
Az alapitvany rmikodesevel kapcsoiatos iratait a szekhelyen orzi, az iratokba az elnokkel vagy titkarral
torteno elozetes idopont egyeztetest kovetoen barki betekinthet.

12. AZ ALAPITV A NY FELUGYELO SZERVE
Az Alapitvany a kezelo szervtol elkiiloniilt felugyelo szervet hoz Ietre,
A feliigyelo szerv ugyrendjet maga allapitja meg. A feliigyelo szerv iileseit evente legalabb egy
alkalommal tartja. Az iileseket a felugyelo szerv elnoke hivja ossze, A meghiv6t legkesobb 8 nappal az
tiles idopontjat megelozoen kezbesiteni kell a tagoknak. A meghiv6ban kozolni kell a tagokkal az tiles
helyet, idejet es napirendjet, Az tiles akkor hatarozatkepes, ha azon a felugyelo bizottsag tagjainak
legalabb a fele jelen van. A felugyelo szerv hatarozatait egyszerii szotobbseggel, nyilt szavazassal hozza.
Az MRSZ Alapitvany feliigyelo szervenek tagjai:
Abram Tibor (3528 Miskolc, Fovenyszer u. 67.)
Dr. Adorjan Gusztav (4400 Nyiregyhaza, Sarkantyti ut 23/B.)
Csom6s J6zsef (3895 Gonc, Kossuth u.75. )
Dr. Fekete Karoly (4225 Debrecen, Telek u. 64.)
Dr. Huszar Pal (8100 Varpa1ota, Rak6czi u.l.)
Steinbach J6zsef (8220 Balatonalmadi, Baross G. u. 24.)
Szab6 Istvan (1126 Budapest, Boszormenyi ut 28.)
A feliigyel6 szerv elnoke: Dr. Fekete Karoly (4225 Debrecen, Telek u. 64.)
A feliigye16 szerv tagjainak megbizatasi ideje 2016. ev november h6 29. napt612021. ev december h6
31. napig terjedo idotartamra sz61.
Nem lehet a feIiigye16 szerv elnoke vagy tagja, illetve konyvvizsga16ja az a szemely, aki
a) a donteshoz6 szerv, illetve az iigyvezeto szerv elnoke vagy tagja (ide nem ertve az egyesiilet
donteshoz6 szervenek azon tagjait, akik tisztseget nem toltenek be),
b) a kozhasznu szervezettel e megbizatasan kiviili mas tevekenyseg kifejtesere iranyul6
munkaviszonyban vagy munkavegzesre iranyu16 egyeb jogviszonyban all, ha jogszabaIy
maskepp nem rendelkezik,
c) a kozhasznu szervezet cel szerinti juttatasab61 reszesiil - kiveve a barki altaI megkotes nelkiil
igenybe veheto nem penzbeli szolgaltatasokat, es az egyesiilet altaI tagjanak a tagsagi
jogviszony alapjan a letesito okiratban fogialtaknak megfeleloen nytijtott cel szerinti juttatast -,
illetve
d) az a)-c) pontban meghatarozott szemeIyek kozeli hozzatartoz6ja.
A kozhasznu szervezet megsmneset koveto harom evig nem Iehet mas kozhasznu szervezet vezetO
tisztsegviseloje az a szemeIy, aki korabban oIyan kozhasznu szervezet vezeto tisztsegviseIoje volt annak megsziineset megeiozo ket evben Iegaiabb egy evig -,
a) ameIy jogut6d neIkiil smnt meg ugy, hogy az allami ad6- es varnhat6sagnai nyiIvantartott ad6es vamtartozasat nem egyenlitette ki,
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b) amellyel szemben az all ami ado- es vamhatosag jelentos osszegii adohianyt tart fel,
c) amellyel szemben az allami ado- es vamhatosag tizletlezaras intezkedest alkalmazott, vagy
uzletbezarast helyettesito birsagot szabott ki,
d) ame1ynek adoszamat az allami ado- es vamhatosag az adozas rendjerol szolo torveny szerint
felfiiggesztette vagy torolte,
A vezeto tisztsegviselo, illetve az ennek jelolt szemely koteles valamennyi erintett kozhasznu
szervezetet elozetesen tajekoztatni arrol, hogy ilyen tisztseget egyidejiileg mas kozhasznu szervezetnel
is betolt.
A felugyelo szerv a tevekenyseget
gyakorlojanak szamol be.

az alapito reszere vegzi, tevekenysegerol

evente az alapitoi jogok

A felugyelo szerv ellenorzi a kozhasznu szervezet mukodeset es gazdalkodasat.
A felugyelo szerv koteles a tagok vagy az alapitok donteshozo szerve ele kerulo eloterjeszteseket
megvizsgalni, es ezekkel kapesolatos allaspontjat a donteshozo szerv iilesen ismertetni.
A felugyelo szerv a jogi szemely irataiba, szamviteli nyilvantartasaiba, konyveibe betekinthet, a vezeto
tisztsegviseloktol es a jogi szemely munkavallaloitol felvilagositast kerhet, a jogi szemely fizetesi
szamlajat, penztarat, ertekpapir- es aruallomanyat, valamint szerzodeseit megvizsgalhatja es szakertovel
megvizsgaltathatja.
A felugyelo szerv tagjait a kuratorium iilesekre meg kell hivni, azon tanacskozasi joggal vehetnek reszt,
A feliigyelo szerv koteles az intezkedesre jogosult vezetot es kurat6riumot tajekoztatni es a kurat6rium
osszehivasat kezdemenyezni, ha arr6l szerez tudomast, hogy az Alapitvany miikodese soran
jogszabalysertes, vagy a szervezet erdekeit egyebkent sulyosan serto esemeny, mulasztas tortent, vagy
a vezeto tisztsegviselok fele10sseget megalapoz6 teny meriil fei. Az intezkedesre jogosult vezetoszervet
a feliigye10 szerv inditvanyara - annak megteteletol szamitott 30 napon bellil ossze kell hivni. E hatarido
eredmenytelen eltelte eseten a vezetoszerv osszehivasara a feliigyelo szerv is jogosult. Ha a torvenyes
miikodes helyreallitasa erdekeben sziikseges intezkedes nem tortenik meg, a feliigyelo szerv koteles
haladektalanul ertesiteni a torvenyessegi ellenorzest ellat6 szervet.

13. AZ ALAPiTV ANy MEGSZUNtSE
Az alapitvany megsziinik, ha
a) az alapitvany a eeljat megva16sitotta, es az alapit6 uj celt nem hatarozott meg;
b) az alapitvany celjanak megva16sitasa lehetetlenne valt, es a eel m6dositasara vagy mas
alapitvannyal val6 egyesiilesre nines m6d; vagy
c) az alapitvany harom even at a eelja megva16sitasa erdekeben nem folytat tevekenyseget.
Az alapit6 nem sziintetheti meg az alapitvanyt.
Ha valamelyik megsziinesi ok bekovetkezik, a kurat6rium koteles ertesiteni az alapit6i jogokat gyakor16
szemelyt vagy szervet a sziikseges intezkedesek megtetele erdekeben, es a megsziinesi ok bekovetkeztet
k6zli a feliigyelo szervvel is.
Ha az alapit6i jogokat gyakorl6 szemely vagy szerv a megsziinesi ok alapjan harmine napon beliil erdemi
intezkedest nem hoz, a kurat6rium ezt k6vetoen koteles a nyilvantart6 bir6saghoz bejelenteni a
megsziinesi okot.
Amennyiben ugy sziinik meg az Alapitvany, hogy felhasznalhat6 vagyona marad, ugy az alapit6 altaI
rendelkezesre boesatott vagyon visszaszall az alapit6ra, de a esatlakozas soran megnovekedett vagyont
mas hason16 eelu alapitvany tamogatasara kell felhasznalni.
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14. MEGHATALMAZAs
Az alapito az alapitvany modositasokkal egyseges szerkezetbe foglalt alapito okiratanak elkeszitesere,
ellenjegyzesere es a modositasok nyilvantartasba vetelevel kapcsolatos birosagi eljarasban a kepviselet
ellatasara meghatalmazast a Veres Lajos Ugyvedi Irodanak - Dr. Veres Lajos ugyved iigyintezese
mellett (lOSS Budapest, Marko utca 7. VI/9.).
Az alapito erre felhatalmazott kepviseloje
megfelelot helybenhagyolag alairta,
Budapest, 2019.

ezen okiratot, mint alapitoi szandekanak

mindenben

ev okt6ber ho 15. napon
MAGYARORSZAGI REFORMATUS EGYHAz
mint alapito kepviseleteben:

Zaradek:
Az Alapito Okirat modositasa a 4.,5., valamint a 8. pontokat erinti,
Alulirott ellenjegyzo ugyved igazolom, hogy az Alapito Okirat egyseges szerkezetbe foglalt szovege
megfelel az Alapito Okirat modositasa alapjan hatalyos tartalomnak.

Ellenjegyzem:
Budapesten, 2019. ev okt6ber ho 15. napon
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